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“ ท่ องทะเลหัวหินชะอา สู่ ตานานเมืองสุ ดคลาสสิ ค ”
โปรแกรมนาเที่ยว น่ าน – ชะอา – หัวหิน (4 วัน 3 คืน)
วันแรก : น่าน – เพชรบุรี
17.00 น.
00.30 น.

คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ จัดเก็บสัมภาระ พร้อมออกเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบุรี
สมาชิกรับประทานข้าวต้มรอบดึก ณ ร้านข้าวต้ม จ.พิษณุโลก ( มื้อที่ 1) สมควรแก่เวลา จากนั้นเดินทาง
ต่อไปยัง จ.เพชรบุรี

วันที่สอง : เพชรบุรี – วัดเขาบันไดอิฐ - พระนครคีรี (เขาวัง) – พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน – หาดชะอา (B-L-D)
07.00 น.
09.00 น.

10.30 น.
11.30 น.
12.30 น.

18.00 น.
21.00 น.

คณะเดินทางถึง จ.เพชรบุรี สมาชิกทาธุระส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2) พร้อมกันตามอัธยาศัย
หลังอาหารเช้าพาท่านไปนมัสการและเคารพศพ หลวงพ่อแดง เกจิอาจารย์ดงั ของเมืองเพชรบุรี ณ วัดเขา
บันไดอิฐ พร้อมชมจุดเที่ยวชมภายใน อาทิ ถ้าพระ, โบสถ์เมียหลวง วิหารเมียน้อย เที่ยวชมตามอัธยาศัย
จนถึงเวลานัดหมาย
พาท่านเข้าเที่ยวชม พระนครคีรี (เขาวัง) โดยทางเราจะจัดให้ท่านสมาชิกขึ้นรถรางไฟฟ้าเที่ยวชมแทนการ
เดินเที่ยวชมตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
พาสมาชิกเข้าเที่ยวชม พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน สมาชิกเที่ยวชมตามอัธยาศัย
พาสมาชิกเข้าที่พกั ริ มหาดชะอา จากนั้นสมาชิกนาสัมภาระเข้าที่พกั จากนั้นก็ตามอัธยาศัย สนุกสนานกับ
กิจกรรมทางทะเลพร้อมรับประทานอาหารเที่ยงริ มหาด (มื้อที่ 3) โดยจะมีแม่คา้ มาขาอาหารทะเลมากมาย
แถมราคาถูกมากค่ะ สนุกสานกับการเล่น บานาน่าโบ้ท นัง่ สังสรรค์ จนถึงเวลานัดหมาย
สมาชิกพร้อมกันที่รถ พาท่านเดินทางเข้าไปท่องราตรี ในตัวเมืองหัวหิน ณ ถนนคนเดิน พร้อมรับประทาน
อาหารเย็นพร้อมกัน (มื้อที่ 4) เราจะนัดเวลากันเมื่อถึงเวลาเดินทางกลับที่พกั
นาท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
(พักโรงแรม........................................ริ มหาดชะอา)

ภูคาทัวร์
102 หมู่ 6 ต.ศิลาเพชร อ.ปั ว จ.น่าน 55120 โทร.061-284-6836 , 093-131-5971 , FAX. 054-772-513
www.phukatour.com , www.facebook/phukatourpage , E-mail: phukatour@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวเลขที่ 21/00509
......................................................................................................................................................................................................
วันที่สาม : วัดห้วยมงคล – เพลินวาน – เขาตะเกียบ (B)
07.00 น.
08.30 น.
09.30 น.
11.00 น.
12.00 น.

14.00 น.
18.00 น.
21.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า สมาชิกเตรี ยมตัวเพือ่ CHECK OUT ออกจากที่พกั
สมาชิกรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5)
พาสมาชิกเข้าเที่ยวชมและนมัสการ หลวงปู่ ทวด ณ วัดห้วยมงคล สมาชิกเที่ยวชมตามอัธยาศัย จนถึงเวลา
นัดหมาย
เดินทางต่อไปเที่ยวชม เพลินวาน สมาชิกเที่ยวชมตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
สมาชิกรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกันตามอัธยาศัย จากนั้นพาสมาชิกเข้าเที่ยวชม เขาตะเกียบ สมาชิกที่ยว
ชมตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย จากนั้นพาสมาชิกเข้าที่พกั พร้อมกับให้สมาชิกแวะซื้ออาหารทะเลสด ๆ
เพือ่ นาไปประกอบอาหารในที่พกั และ ซื้อเครื่ องดื่มเข้าสู่ที่พกั
สมาชิกเดินทางถึงที่พกั ริ มหาดทราย สนุกสนานกับการเล่นน้ าทะเล นัง่ สังสรรค์ พร้อมกับการประกอบ
อาหารเย็น
สมาชิกรับประทานอาหารเย็นพร้อมสังสรรค์กนั แบบสนุกสนาน
ราตรี สวัสดิ์ สมาชิกพักผ่อน เตรี ยมตัวท่องเที่ยวในวันรุ่ งขึ้น
(พักบ้านพัก........................................ริ มหาดทรายน้อย)

วันที่สี่ : ตลาดสามชุก – พิษณุโลก – น่าน (B)
07.00 น.
08.00 น.
09.00 น.
12.00 น.
14.30 น.

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า สมาชิกเตรี ยมตัวเพือ่ CHECK OUT ออกจากที่พกั เพือ่ เดินทางเที่ยวต่อตามโปรแกรม
(ช่วงเช้าสมาชิกยังมีเวลาเล่นน้ าทะเลได้อีกนะคะ หากมีความประสงค์จะเล่นน้ าทะเลยามเช้า)
สมาชิกรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)
พาสมาชิกแวะเลือกซื้ออาหารทะเลแห้งราคาถูก ณ ตลาดเทศบาลเมืองชะอา สมควรแก่เวลา จากนั้นเดินทาง
เที่ยวตามโปรแกรม
พาสมาชิกเข้าเที่ยวชมพร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี
สมาชิกออกเดินทางกลับจุดหมายปลายทาง จ.น่าน
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วันที่หา้ : จังหวัดน่าน
07.00 น.

สมาชิกเดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.........

………….………………………… จบโปรแกรมการเดินทาง ………….…………………………
สิ่งที่ควรนาติดตัว
- ยาประจาตัว
- กล้องถ่ายรู ป
- รองเท้าที่สวมใส่สบาย
- อุปกรณ์กนั แดด, ร่ มพับ
- ชุดเล่นน้ า, ชุดว่ายน้ า
อัตราค่าบริ การ
ติดต่อสอบถามทางบริ ษทั
ค่าบริ การนี้รวม
- ค่ารถตูป้ รับอากาศ 10 ที่นงั่
- ค่าที่พกั ริ มหาดชะอา 1 คืน (ห้องปรับอากาศ พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าที่พกั ริ มหาดทรายน้อย 1 คืน ( บ้านพักสาหรับสมาชิก 10 ท่าน เป็ นห้องแอร์ปรับอากาศ )
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง
- ค่าเครื่ องดื่มตลอดเส้นทาง (ยกเว้นเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์)
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
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ค่าบริ การนี้ไม่รวม
- อาหารและเครื่ องดื่ม ที่สงั่ เพิม่ นอกเหนือรายการที่ระบุ
- ค่าทิปไกด์
- ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
เงื่อนไขการจองและการจ่ายเงิน
จ่ายมัดจา 50 % ส่วนที่เหลือ จ่ายวันเดินทางหรื อก่อนเดินทาง 1 วัน
- ยกเลิกทัวร์15 วันก่อนการเดินทาง จะไม่คืนค่ามัดจา
- ยกเลิกทัวร์ 7 วันก่อนการเดินทาง จะไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมด
การจองจะสมบูรณ์เมื่อ
- ชาระเงินมัดจา โดยสาเนาเอกสารการโอนเงิน (Pay-In) แฟกซ์มาที่เบอร์ 054-772-513
- กรณี เดินทางไปต่างประเทศ สาเนา Passport ส่งแฟกซ์มาที่เบอร์ 054-772-513 หรื อเล่มตัวจริ งมาที่ น.ส.จิรพรรณ รังษี
102 หมู่ 6 ต.ศิลาเพชร อ.ปั ว จ.น่าน 55120
บัญชีโอนเงิน
ชื่ อบัญชี
น.ส จิรพรรณ รังษี
น.ส จิรพรรณ รังษี

ธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์
กสิกรไทย

ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

สาขา
น่าน
ปั ว

เลขที่บัญชี
732-2-29271- 7
320-2-52446- 9

ข้อมูลเพิม่ เติม น.ส. จิรพรรณ รังษี 061-284-6836 , 093-131-5971
หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ภูคาทัวร์หวังเป็ น
อย่างยิง่ ว่าคงได้รับใช้ท่านในเร็ววันนี้
…………………………………………………………………………………………………………………….....................

